
Governance
Beheersstructuren en netwerken; rol van de 

coördinator 



Waar gaan we voor?
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Wat heb je minimaal nodig om in de regio met het 
netwerk populatiegericht aan de slag te gaan?



Stap 1: Integrator

• De belemmeringen zijn niet technisch, maar worden 
veroorzaakt door belangentegenstellingen (politiek!)

• Noodzaak voor een integrator: een entiteit gelegitimeerd in 
de regio die verantwoordelijkheid neemt voor de drieledige
doelstelling (dus inhoudelijke en financiële
verantwoordelijkheid).

• In de pilootprojecten taken van de integrator:

• Integratie van patient en zijn/haar omgeving in het zorgproces
• Geïntegreerd multidisciplinair werken op alle niveau’s
• Andere kijk op zorg- en hulpsysteem: kwaliteit, financiering, 

risicostratificatie e.d.



Provan & Kenis



Structuur van de netwerk governance (1)



Provan & Kenis

Structuur van de netwerk governance (2)



Bestuurders/directie

Coördinator
Datamanagement

Professionals en 
uitvoerenden

Organogram van een Nederlands proeftuin project



Karakeristiek

Vertrouwen Groeiend?

Aantal Netwerkleden Veel

Doelconsensus Hoog

Netwerkcompetenties Laag

Toepassing van de karakteristieken op piloot in België

Dus: Netwerk administratieve organisatie



Structuur van de netwerk governance in deze
gebieden?

Netwerk 
Administratieve 

Organisatie

Piloot project contract 

Betaler 
(o.a.)RIZIV/ZF



1. Besluitvorming: collectief vs corporate

2. Professionalisme versus managerial

3. Eigen belang versus collectief belang

Cultuur van de netwerk governance?



Uw Keuze: van reactief naar proactief 
met een regionale governance?

•Regionale Governance: 

• Creëer een  cultuur van vertrouwen
• Betrek de directies en bestuurders 

intensief
• Integrator 
• Netwerk administratieve organisatie



Enkele tips

1. Maak de structuur (eenvoudig) en leg 
bevoegdheden vast

2. Een administratief organigram is geen 
wondermiddel

3. De kracht van observeerbaar gedrag: een 
huishoudelijk reglement

4. Vertrek van de activiteiten en dimensioneer
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Juridische structuur?
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Feitelijke vereniging
VZW

Oprichting
Onderhandse overeenkomst of 
stilzwijgend. Geen formaliteiten.

Onderhandse of notariële overeenkomst. Aantal 
verplichte vermeldingen in oprichtingsakte en 
publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Oprichtingskosten (Belgisch
Staatsblad)

Geen
180 EUR of 130 EUR (elektronisch) voor de 
neerlegging oprichtingsakte (tarieven vanaf 
01.08.2013)

Rechtspersoonlijkheid
Geen. Eigendommen zijn in 
onverdeeldheid bij alle leden

Ja. De VZW kan eigenaar zijn van goederen en 
in rechte optreden.

Aansprakelijkheid
Elk individueel lid staat met zijn 
persoonlijk vermogen in voor de 
verbintenissen van de vereniging.

De VZW kan zelf aansprakelijk gesteld worden 
en diens vermogen is afgescheiden van het 
privévermogen van de leden (behoudens 
bijkomende persoonlijke aansprakelijkheid)

Bestuur

Vrij te bepalen. Bij gebreke aan 
overeenkomst wordt de 
vereniging vertegenwoordigd 
door alle leden samen handelend.

Wettelijke regeling. Raad van bestuur 
vertegenwoordigt de vereniging en wordt 
benoemd door de algemene vergadering. 
Wijze van bestuur kan nader geregeld worden 
in de statuten.

Fiscaal
Geen bijzondere regels. BTW-
administratie erkent feitelijke 
verenigingen met BTW-nummer

Rechtspersonenbelasting en BTW van 
toepassing.

(c) Mondardlaw



Maak de structuur eenvoudig en leg bevoegdheden 
vast
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Alle leden (cfr 
algemene 

vergadering)

Stuurorgaan (cfr raad 
van bestuur)

Dagelijks bestuur

Dagdagelijkse 
processen+projecten

(werkgroepen)

2 x/ maand

1 x/ 3 maand

1 x/ jaar

Inclusie/uittreding partners

Consortium representeren en promoten

operationeel

Wijziging van financieel model

Beslissen opstart nieuw project (investering)

Afstemmen met lopende initiatieven (e-health,...)

Bewaken triple aim indicatoren (kwaliteit, inzet 
middelen, maatschappelijk, equity,...)

Financiële kwartaalbewaking

....

....

......



Zorg voor duidelijke beslissingsprocessen

• Bijvoorbeeld: inclusie nieuwe partners
• Bij wie?

• Welke criteria?

• Welke overeenkomst?

• Hoe formaliseren?

16

Ontvangen 
aanvraag

Beoordelen 
criteria

OK
?
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Een administratief organigram is geen wondermiddel
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Een administratief organigram is geen 
wondermiddel

• Leg duidelijk vast welke rollen nodig zijn om een doel te 
realiseren (op niveau van dagelijks bestuur maar ook op 
niveau van werkgroepen)
• Bijvoorbeeld: meerwaarde consortium communiceren, financieel 

beheer,coördinatie, kwaliteitsbewaking,datamanagement, 
afstemmen met programma e-health, preventie,...

• Definieer een ‘accountability’ per rol
• Bijvoorbeeld:

• Voelbaar maken van de verandering op maatschappelijk niveau en bij 
individuele patiënten

• Bewaken van afstemming met e-health, aansluiten en integreren lopende 
initiatieven

• Wijs rollen toe aan personen en deze personen vormen dan 
een (zelfsturend)team
• Flexibel!
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Een administratief organigram is geen 
wondermiddel

• Een sterk dagelijks bestuur daarentegen wel waarin 
alle rollen zijn toebedeeld aan een team bestaande 
uit personen met de juiste expertises

• Coördinator is de spin in het web, werkt verbindend, 
bouwt vertrouwen op, is een coach, werkt flexibel,...

• De coördinator is van alle kleuren thuis...
• Profiel en takenpakket coördinator: beschrijf deze!
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Creëert visie, is 
resultaatgericht, volgt 

doelstellingen en 
indicatoren op

Werkt planmatig, zorgt 
ervoor dat afspraken –in 

een rationeel proces -
gerespecteerd worden, 
coördineert projecten

Verbindt, werkt aan 
vertrouwen, overlegt, 

zoekt consensus, ..

Geeft inspiratie, brengt 
een visie overtuigend en 

enthousiast, zoekt 
samenwerking

(c) Op basis van kleurentheorie insights



De kracht van observeerbaar gedrag: huishoudelijk 
reglement
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1. Ideale resultaten vereisen ideaal gedrag

2. Systemen (bestuurlijke processen) bepalen het ideale
gedrag

3. Leidende principes zijn bepalend voor de ontwikkeling
van ideaal gedrag en voor

3
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(c) Shingo



De kracht van observeerbaar gedrag: huishoudelijk 
reglement

• Expliciteer ideaal gedrag

• Communiceer & herhaal
(21 x)

• Durf feedback te geven
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Vertrek van de activiteiten en dimensioneer

• Voor de gedefinieerde rollen: % invulling
• Project: 40% van de tijd gedurende 2 maanden
• Rol (bijvoorbeeld coördinatie): 20% van de tijd

• Voor de operationele taken (bijvoorbeeld facturatie) op 
basis van aantal taken en duurtijd taak
• (Volume x Tijd)jaarbasis/ (#urenVTE)

• 3000 facturen per jaar
• 3 facturen per uur: 20 min/factuur
• Totale werklast= 1000 uren op jaarbasis
• Op basis van 1 VTE (1520 uren)= 0,67 VTE

• Houd rekening met timing en kwaliteit
• Bijvoorbeeld: inkomende telefoons
• Bijvoorbeeld: specifieke tijdstippen voor activiteiten
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Amount of calls 50

Duration of call (s) 180

Pick up time (s)

Percentage 60 30 20 10

0% 3 3 3 3

50% 4 4 4 4

80% 4 5 5 5

90% 5 5 5 6

95% 6 6 6 6




